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______________________________________________________________________________
KILPAILULUVAT UUDISTUVAT KAUDELLE 2009 - 2010
Kaudesta 2009 – 2010 alkaen Ringeten kilpailulupa (entinen lisenssi) on nimeltään Ice Card.
Uudistuksella on pyritty ensisijaisesti siihen, että kilpailuluvan hinta olisi kaikille harrastajille sama.
Vakuutuksen osuus – hintaa vaikuttavat vakuutusyhtiö, harrastajan ikä, harrastuksen riskialttius ja
harrastustaso – määrää sitten lopullisen hinnan.
Uudistuksella pyritään myös siihen, että kilpailulupien valitseminen olisi entistä selkeämpää.
1.8.2009 alkaen vakuutuksettomia vaihtoehtoja on enää kaksi. Yksi ringettekoululaisille ja yksi
kaikille muille.
Vakuutuksettomat Ice Cardit on esitetty alla olevassa taulukossa.
Kaikki virallisiin otteluihin osallistuvat, joilla
on oma vakuutus

Ringettekoulu

Vakuutukseton Ice Card

RK Ice Card

Vaihtoehdot

Tarkoitettu kaikille niille kilpaileville henkilöille, joilla on oma
ringettetoiminnan kattava tapaturmavakuutus

Ice Card maksu

synt. 1.1.1996 tai
myöhemmin
Ringettekoululaiset

40 €

10 €

OP Pohjolan Sporttiturvan sisältäviä vakuutuksellisia vaihtoehtoja on selkiytetty ja niissä aikaisemmin ollut toimistomaksu on poistettu.
Vakuutukselliset Ice Cardit 1.8.2009 – 31.7.2010 on esitetty alla olevassa taulukossa.
Vakuutuksen korvaukset
Vamman hoitokulut

A
Ice Card

BC
Ice Card

DEF
Ice Card

H
Ice Card

RK
Ice Card

Erotuomari
Ice Card

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8500 €

Omavastuu tapaturmaa kohden

100 €

100 €

-

100 €

-

100 €

Vakuutusosuus

147 €

58 €

17 €

33 €

5€

16 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

8 500 €

187 €

98 €

57 €

73 €

15 €

56 €

40 €

40 €

40 €

40 €

10 €

40 €

Pysyvän haitan korvaus kertakorvauksena
Kuolema
Ice Card maksu yhteensä
(vakuutuksellinen)
Ice Card maksu yhteensä (vakuutukseton)
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TO
Ice Card

TuplaTurva

35 €

Uudet ohjeet päivitetään Ringetteliiton kotisivuille osoitteeseen www.ringette.fi heinäkuun alussa.
Uusia Ice Cardeja voi lunastaa samasta päivämäärästä alkaen tuttuun tapaan Sporttirekisterin
kautta.
Lopuksi vielä kaikille muistutuksena seuraavat asiat:
- Ice Cardia ei voi vaihtaa kesken kauden
- maksettaessa tulee ehdottomasti käyttää oikeaa viitenumeroa
- vakuutuksettoman Ice Cardin lunastaneen tulee itse huolehtia siitä, että hänellä on riittävä
ja koko kauden keskeytyksettä voimassa oleva urheiluvakuutus
Ice Card asioista Ringetteliitossa vastaa Päivi Reiman, etunimi.sukunimi@ringette.fi.
____________________________________________________________________________
JÄRJESTÄ RINGETEN KOKEILUTAPATUMA
- SAAT SIIHEN VALMIIN MATERIAALIN JA TALOUDELLISEN TUKEA
Ringetteliiton Lajinlevitystyöryhmä on päättänyt seuroille annettavasta tuesta ensi kaudella pidettäviin seurojen järjestämiin ringeten lajinlevitystapahtumiin. Ringetteliiton budjetissa on varattu 9000€
suoraa rahallista tukea seuroille tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi seura saa tapahtumiin valmiin
mainos ym. materiaaliin.
Seuran on hyvä markkinoida toimintaansa paikallisesti joka kausi usealla tapahtumalla saadakseen lisää harrastajia seuraan. Markkinointia kannattaa sijoittaa heti syksyyn, vuodenvaihteeseen ja alkukevääseen.
Ringetteliitto tukee seuraa kaudella 2009 - 2010 neljän eri tapahtuman järjestämisessä:
1. Tule kokeilemaan ringetteä -tapahtuma
2. Koulutapahtuma
3. Kaveripäivä ringettekoululaisille, G- ja F-junioreille
4. Kaveriturnaus F- ja E-ikäisille

Ringettetapahtuma

Tuki €

”Tule kokeilemaan ringetteä” tapahtuma

200€

Koulutapahtuma

max
500€

Kaveripäivä

Materiaalituki
Valmis mainos tapahtuman markkinoimiseksi 300 - 2000 kpl
Valmis pohja lehtijuttuun
20 ringettemailaa seuralle
10 mailaa ja 10 rengasta koululle
Ringettevihko oppilaille
Opettajan opas opettajille
Valmis pohja lehtijuttuun
Valmis tuntimalli
Ringettepostikortti, jolla kaverit kutsutaan mukaan
Valmiit tuntimallit RK ja F
Ringettehuivi jokaiselle osallistujalle
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1. Ringeten kokeilutapahtuma
Seura markkinoi ja järjestää ringeten kokeilutapahtuman jäähallissa paikkakunnan tytöille ja
äideille. Ringetteliitto tukee tapahtumaa taloudellisesti sekä painamalla markkinointiesitteen
tapahtumaa varten.
2. Ringeten kaveripäivä
Seuran ringettekoulu ja/tai F-juniorit järjestävät yhdessä tai erikseen lasten kavereille kaveripäivän. Ringetteliitto antaa seuroille käyttöön ringettepostikortteja, joilla kaverit kutsutaan
kaveripäivään. Lisäksi jokainen osallistuja saa Ringettehuivin. Ohjaajille on valmis tuntimalli
jäälle kaveripäivän pitämiseen.
3. Koulutapahtumat
Seura järjestää paikkakunnan esikouluikäisille ja/tai 1-4 -luokkalaisille koulutapahtuman.
Ringetteliitto lahjoittaa koululle 10 ringettemailaa, 10 ringetterengasta, Opettajan oppaan
sekä Ringettevihkon osallistuville lapsille. Lisäksi seuraa tuetaan taloudellisesti tapahtuman
järjestämisessä.
4. Ringeten kaveriturnaus
Seuran F- ja/tai E-juniorit järjestävät muiden alueen seurojen kanssa yhdessä kavereilleen
kaveriturnauksen. Turnaus pelataan poikkikentän peleinä. Ringetteliitto tukee tapahtumaa
taloudellisesti.
Jos haluat järjestää jonkun näistä tapahtumista ota yhteyttä Ringetteliittoon, niin saat apua
ja tarkemmat ohjeet tapahtuman järjestämisestä.
Viime kaudella seurat järjestivät yhteensä 13 ”Tule kokeilemaan ringetteä” -tapahtumaa, 25 kaveripäivää ja 38 koulutapahtumaa. Yhteensä näissä tapahtumissa ringetteen tutustui noin 5500 lasta.
Ringettemailoja jaettiin kouluille 900 kpl.
Lisätietoja Merja Markkanen, Ringetteliitto etunimi.sukunimi@ringette.fi.
Lajinlevitystyöryhmän kokoonpano
Hirvonen Leena, liittohallituksen edustaja
Hänninen Piia, Itä-Suomen lajinlevitysvastaava
Kosonen Minna, Etelä-Suomen lajinlevitysvastaava
Markkanen Merja, työryhmän sihteeri
Mäkelä Lea, työryhmän puheenjohtaja
Palletvuori Tiia, Lounais-Suomen lajinlevitysvastaava
Pitkänen Mika, Häme-Pohjanmaan lajinlevitysvastaava
______________________________________________________________________________
HYÖDYNNÄ VALMISTA MAINOSTA RINGETTEKOULUN MARKKINOINNISSA
Ringetteliitto tekee seurojen käyttöön valmiin mainospohjan ringettekoulujen mainostamiseen. Jos
seura haluaa käyttää valmista mainospohjaa, Ringetteliiton taittaja taittaa siihen seuran oman tekstin, yhteistiedot ja logon. Lisäksi Ringetteliitto painaa seuralle mainoksen ilmaiseksi (painosmäärä
500–2000 kpl).
Ringetteliitto avaa ringettekouluille omat nettisivut www.ringettekoulu.fi
______________________________________________________________________________
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UUSIEN RINGETTEKOULUJEN KÄYNNISTÄMISTÄ TUETAAN
Seuroja, joilla on käytössään harjoitusvuoroja useasta jäähallista, innostetaan käynnistämään oma
ringettekouluryhmä joka halliin.
Seuroja kannustetaan käynnistämään ringettekouluja myös uusilla paikkakunnilla.
Jos seurallasi on kiinnostusta käynnistää uusi Ringettekoulu, ota yhteyttä Ringetteliittoon.
Uuden Ringettekoulun käynnistämistä tuetaan taloudellisesti ja koulutuksella ja markkinointimateriaalilla.
______________________________________________________________________________
RINGETTEKOULUN OHJAAJAKOULUTUS
Ringettekoulun ohjaajakoulutusta järjestetään taas syksyllä jokaisella alueella. Selvitä seurasi tarve
Ringettekoulunne ohjaajien kouluttamistarpeesta ja ota yhteyttä Ringetteliittoon. Koulutukset pyritään järjestämään lähellä seuraa joko yhden tai muutaman lähiseuran yhteiskoulutuksina.
Seuran on oltava aktiivinen koulutustarpeen informoimisesta. Ringetteliitto järjestää koulutukset
seurojen tarpeiden mukaan.
Koulutus kestää 7h ja maksaa 350€.
Koulutuksen sisältö:
* Ringettekoulun markkinointi ja organisointi
* Ohjaajan rooli
* Lapsi ohjattavana
* Ringettekoulun tuntien suunnittelu ja tunnin läpivienti
* Luistelutaidon opettaminen ringettekouluikäisille
* Leikkien hyödyntäminen opetuksessa
Jokainen osallistuja saa Ringettekoulun järjestämisoppaan ja ohjaajaoppaan.
______________________________________________________________________________
JUNIORIJOUKKUEIDEN PELISÄÄNNÖT KAUDELLA 2009 – 2010
Jokaisen aluesarjaan osallistuvan G-C -juniorijoukkueen on palautettava pelisäännöt
1.10.2009 mennessä netistä löytyvällä lomakkeella.
Pelisääntöjen tekeminen on ringeten tapa edistää keskustelua siitä millaista on lasten ja nuorten
ringette. Lasten urheilu ei ole kopio aikuisten urheilusta. Ringette on lapsille leikkiä, yhdessä oloa,
kaveruutta ja kasvamista turvallisessa ympäristössä, josta aikuinen on vastuussa. Jokainen lapsi
on yhtä arvokas ja jokaiselle lapselle pelaaminen on yhtä tärkeä kokemus.
Ringette voi lajina olla ylpeä siitä, että pelisääntökeskustelut ovat pakollisia ja että ne tehdään kauden alussa jokaisessa ringeten G-C -juniorijoukkueessa. Pelisääntökeskustelujen pitäminen ja
niiden palauttaminen on ehto aluesarjaan osallistumiselle.
G-D -juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt erikseen lasten kesken (lasten
pelisäännöt) ja aikuisten kesken (aikuisten pelisäännöt).
C-juniorijoukkueissa on pakollista sopia pelisäännöt nuorten kesken (nuorten pelisäännöt).

SEURAPOSTI 2009
3.6.2009

B-junioreissa on suositeltavaa sopia pelisäännöt nuorten kesken.
Pelisäännöt palautetaan sähköisesti
Lasten ja aikuisten pelisäännöt palautetaan sähköisesti Nuoren Suomen nettisivuilta löytyvällä
sähköisellä lomakkeella http://www.nuorisuomi.fi/palauta_pelisaannot
Valmiit Pelisääntömateriaalit auttavat keskustelujen pitämisessä
Nuoren Suomen pelisääntösivuilta löytyy valmista materiaalia pelisääntökeskustelujen läpiviemiseen. http://www.nuorisuomi.fi/pelisaantomateriaalit
Jos et aikaisemmin ole ollut mukana tekemässä pelisääntöjä, niin pyydä tietoa asiasta ja ohjeita
pelisääntökeskustelujen pitämiseen saa Markkasen Merjalta liiton toimistosta.
______________________________________________________________________________
TOIMISTON AUKIOLOAJAT JA HENKILÖKUNNAN LOMAT
Ringetteliiton toimisto on auki 1.6. – 3.7.2009 ja 16. – 31.7.2009 kello 8.30 – 15.00.
Toimisto on suljettuna 6. – 15.7.2009.
Ringetteliiton toimiston väki on lomalla tai poissa toimistolta seuraavasti:
Sari Honkalehto
Merja Markkanen
Päivi Reiman
Matti Virtanen

29.6. – 25.7.2009
29.6. – 25.7.2009
6.7. – 15.7.2009
22.6. – 18.7.2009

Liitossa asioivia pyydetään lisäksi huomioimaan, että
Merja Markkanen on kesäleireillä Leppävirralla 14. – 17.6.2009 ja Kisakalliossa 1. –
9.8.2009
Matti Virtanen on laji- ja maalivahtileirillä Kisakalliossa 26. – 30.7.2009
Sari Honkalehto ja Matti Virtanen ovat U19 kisoissa ja kansainvälisen liiton kokouksessa
Prahassa 2. – 9.8.2009.
______________________________________________________________________________
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